
ŐSZINTÉN
HEGYVIDÉKRŐL 
ÉS BEL-BUDÁRÓL

Szinte mindannyiunknak nehezebb év volt 2022, 
mint azt előzetesen vártuk. Háború a szomszédban, 
választások itthon, megemelt rezsiárak és az elszálló 
infláció – ezek a kérdések mind feszültséggel töltik 
meg mindennapjainkat, kihatva a jelenünkre és 
jövőnkre is.

Az utóbbi hónapokban megkezdtem képviselői 
munkámat: többek között a programomban vállalt 
helyi érdekű fejlesztések előterjesztésével; a rezsitá-
mogatási rendszer hiányosságainak orvoslására tett 
javaslatokkal; rendszeres fogadóórákkal; valamint 
az európai uniós pénzekről szóló megállapodások 
támogatásával. 

Emellett lehetőségem volt részt venni számos közös-
ségi eseményen és kezdeményezésben, amitől  
még megtisztelőbb érzés ennek a kerületnek  
a képviselete.

Ebben az újságban bemutatom pár részletét eddigi 
munkámnak, azonban arra biztatom Önöket, keres-
senek bizalommal a megadott elérhetőségeim 
bármelyikén.

Kellemes Ünnepeket és egy boldogabb, békésebb 
új évet kívánok!

MARADJUNK KAPCSOLATBAN!

E-mail: hajnal.miklos@parlament.hu
Telefonszám: +36-30-591-0713
Facebook: facebook.com/hajnalmiklos.momentum
Fogadóóra: minden második csütörtök 16:30-18:30 
(előzetes időpontegyeztetés szükséges)
Képviselői iroda: XII. kerület Kék Golyó utca. 30. 
földszint üzlethelyiség
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Szeptember óta országszerte zajlanak tüntetések annak 
érdekében, hogy méltó munkakörülményeket és bére-
zést kapjanak a jövő generációit oktató tanáraink. Ebben 
pedig mi is kivettük a részünket: ott voltunk a Közép-Bu-
dai Tankerületi Központnál szervezett demonstráción és 
az élőláncban is; 1 millió forinttal támogattuk a Tanítanék 
Mozgalom sztrájkalapját és közösségi gyűjtést szervez-
tünk további támogatások becsatornázására; valamint 
ingyenes jogi tanácsadással segítjük az sztrájkjogukkal 
élő, emiatt megfenyegetett vagy elbocsátott tanárokat.

A Momentum frakciója pedig vitanapot kezdeménye-
zett az Országgyűlésben, hogy eljuttassuk az oktatás 
lezüllesztett állapota és a tankerületi vezetők intézke-
dései miatt tiltakozók üzenetét a kormányhoz. A vita-
napra meghívtunk számos tanárt, szülőt és diákot, akik 
a karzatról nézhették, amint az Országgyűlés elé vittük 
a közoktatás helyreállításáról szóló, 9 pontból álló civil 
javaslati csomagjukat. Az általában üres parlamenti 
patkó kivételesen megtelt képviselőkkel – rég volt ennyi 
kormánypárti képviselő parlamenti vitán.

Számtalan hegyvidéki és bel-budai család keres meg 
nap mint nap az egekbe emelt rezsiárak és a kormány 
zavaros támogatási rendszere miatt. A többlakásos, de 
társasháznak nem minősülő épületekben lakók ugyanis 
kétségbeesetten tapasztalták, hogy semmiféle támo-
gatás nem vonatkozik a villanyszámlájukra. Hiába ígérte  
a kormány, azoknak a kompenzációja is elmaradt, akik 
gáz helyett árammal fűtenek.

A helyzetet méltatlannak és fenntarthatatlannak tartom, 
így írásbeli kérdéssel fordultam Palkovics László akkori 
miniszterhez, de sajnos nem kaptam érdemi választ, csak 

annyit, hogy örüljünk annak, ami van. Mivel érdemi infor-
mációt nem adtak az ügyben, november elején inter-
pellációt intéztem a miniszter úrhoz, megemlítve több 
konkrét megkeresést is, amit Önöktől kaptam. Erre sem 
érkezett elfogadható választ.

A Momentum álláspontja egyértelmű: ilyen nehéz idők-
ben a kormány legfőbb kötelessége kiszámíthatóságot 
és megélhetési biztonságot nyújtani, ami kivétel nélkül 
vonatkozik az összes állampolgárra. Ne az emberekkel 
fizessék meg, hogy rosszkor, rossz áron vették a gázt!

 ÉLŐLÁNC AZ OKTATÁSÉRT – 
 NINCS TANÁR, NINCS JÖVŐ!

Rendszeres fogadóóráimon szinte csak a rezsiárak okozta problémákról számolnak be mostanában

Több százan tüntettünk a pedagógusok megfélemlítése ellen 
a Közép-Budai Tankerületi Központnál is
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Miközben a kormányzati beruházások sorra kerül-
nek felülvizsgálatra és leállításra, a fővárosi fejleszté-
sek továbbra is folyamatosak a II. és XII. kerületben is.  
A főváros finanszírozásának és munkájának köszönhe-
tően háromezer négyzetméteren került teljes széles-
ségében kicserélésre az útburkolat a Béla király úton. 
A főváros és a II. kerület közös eredményeként októ-
ber 22-én átadták a megújult Széna teret. A fejlesztés 
során a tér zöldfelületei közel ezer négyzetméterrel 
bővültek, valamint 68 új fa és két új szobor is díszíti  
a teret – talán nem túlzás azt állítani, hogy még sosem 
volt ilyen szép a Széna tér. A főváros és a Hegyvidéki 
Önkormányzat együttműködésével megújult a Hollósy 
Simon utcai játszótér is. A parlamenti költségvetési vita 
során számos javaslatot tettem a kerület érdekében, 
például a János kórház mihamarabbi felújítására és  
az 59-es villamosvonal korszerűsítésére, azonban ezeket 
a kormánypárti többség mind leszavazta.

 CSATLAKOZUNK AZ ÉLHETŐ HEGYVIDÉ- 
 KÉRT EGYESÜLET ADOMÁNYGYŰJTÉSÉHEZ

A téli hónapok és a hideg beköszönte sok honfitársunk 
számára komoly nehézségeket jelentenek. Mindez külö-
nösen igaz idén, hiszen az emelkedő rezsi- és élelmi-
szerárak a legnehezebb sorsúakat sújtják a leginkább. 
Ilyenkor a legfontosabb, hogy összetartsunk és közös-
ségként segítsük a bajbajutottakat.

Az elmúlt hónapokban lehetőségem volt részt venni 
több jótékonysági gyűjtésben, amik során tüzelőt, gyer-
mekjátékokat és pénzügyi támogatást is juttattunk  
az ország több pontjára.

Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg a közvetlen 
környezetünkről sem – még itt, a Hegyvidéken és Bel-Bu-
dán sem idegen a nélkülözés. Ezért idén decemberben 
csatlakozom az Élhető Hegyvidék Egyesület kezdemé-
nyezéséhez, akik a kerületben élő rászoruló gyermekek 
és családok számára szerveznek adománygyűjtést.

További információk: facebook.com/ElhetoHegyvidek

Immár harmadik éve képviseltette magát a Momen-
tum az önkormányzati testületben. Vadász Gábor képvi-
selőnk tolmácsolta a BBSZ-beruházás környékén élők 
észrevételeit és kéréseit az önkormányzatnak, valamint 
szorgalmazta a lakosok kárpótlását a bontások okozta 
károkért és kellemetlenségekért. A kerületi óvodákat 
érintő változásokról szóló vitában képviseltük a pedagó-
gusok egybehangzó véleményét az SNI-s gyerekek integ-
rált óvodai neveléséről, és állandó gyógypedagógusok 
alkalmazását sürgettük. Védelem alá helyeztük a   Bajor 
Gizi Színészmúzeum épületét és telkét. Mikor a fűtési 
szezonra készülve az önkormányzat bezárásra ítélte a 
környék összes idősgondozóját és számtalan oktatási-, és 
sportintézményét, javasoltuk, hogy a szomszédos kerüle-
tekkel együttműködve átmenetileg új otthont kapjanak 
ezen intézmények programjai. Vadász Gábor erről szóló 
javaslatát, valamint az önkormányzati cégeknél a menst-
ruációs szabadság bevezetését a testület támogatta.

 FOLYTATÓDNAK A FŐVÁROSI 
 FEJLESZTÉSEK

Mindig öröm részt venni a közösségi eseményeken - 
itt épp Berg Dániel alpolgármesterrel közösen

A megújult, zöld Széna tér méltó emlékparkja lett 
a velünk élő történelemnek

Vadász Gáborral rendszeresen megvitatjuk a hegyvidékiek ügyeit

 BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI
 MUNKÁNKRÓL



1. ÚJ MAGYAR GAZDASÁGI 
MODELLRE VAN SZÜKSÉG

A drágulásból és a rezsiárakból is világos:  
az elmúlt 12 év gazdaságpolitikája megbukott. 
Tartós jólétet csak egy alapjaiban új gazdasággal 
teremthetünk.

2. HA NEM KÖLTÜNK 
AZ OKTATÁSRA, ELVESZTÜNK

Képzett magyar fiatalok nélkül az egész nemzet 
elveszik. Kiemelt nemzeti üggyé kell tennünk az 
oktatást, nem sajnálva az állami pénzt a fejlesztésére.

3. ÖNELLÁTÁS KELL VÍZ, 
ÉLELMISZER ÉS ENERGIA TERÉN

Európai szinten függetlenednünk kell víz, ener-
gia és élelmiszer terén. Nem kerülhetünk többé  
a mostanihoz hasonló függésbe!

4. A KLÍMAVÉDELEM MÁR NEM 
A JÖVŐ PROBLÉMÁJA

Most kell cselekednünk: nekünk kell az európai 
klímavédelem élére állnunk!

5. A JÖVŐNK NYUGATON VAN

Magyarország fejlődéséhez európai értéke-
ken alapuló magyar modellekre van szükség.  
Biztonságunkat csak a nyugati védelmi rendszer  
garantálhatja. 
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Túl sokáig hazudtak nekünk. Szemfény-
vesztő illúziókkal vertek át mindenkit.  
A hatalom érdekében a szőnyeg alá söpör-
ték az ország valódi problémáit. 

Pedig ha tartós jólétet és békét akarunk 
teremteni Magyarországon, nem spórol-
hatjuk meg, hogy kimondjuk az igazságot. 
Akkor is ha népszerűtlen, akkor is, ha fáj. 

Donáth Anna vagyok, a Momentum 
európai parlamenti képviselője. Arra 
vállalkozom, hogy politikustól talán 
szokatlan módon őszintén kimondom 
azokat az igazságokat, amelyeket évti-
zedek óta senki nem tett meg ebben  
az országban. 

A rezsicsökkentés, a magyar oktatás és 
egészségügy válsága, a fenntarthatatlan 
gazdasági modell és a leszakadó társa-
dalmi csoportok tragédiája mind olyan 
kérdések, melyekről kevesen mernek 
őszintén beszélni. 

Az igazság talán nem olyan szép, mint 
az illúziók, melyekkel etetnek bennünket. 
De esélyünk sincs megoldani az ország 
igazi problémáit, ha még kimondani sem 
merjük őket. 

Soha többé nem engedhetjük, hogy 
hazugságokkal vezessenek meg 
minket, és a látszatjólét ígéretével marad-
janak hatalomban. Mert a saját bőrünkön 
tapasztaljuk, hogy keserű a kijózanodás.5IGAZSÁG,

AMIRE A MAGYAR 
JÖVŐT ALAPOZHATJUK
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DONÁTH ANNA

A MOMENTUM EP-KÉPVISELŐJE


